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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND
huyện, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 02/3/2022, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện,
Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì buổi
làm việc với các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên địa bàn huyện về công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an,
Ban Chỉ huy Quân sự, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, LĐ-TB&XH, Văn phòng
HĐND&UBND, Trung tâm Y tế huyện, Phòng khám Đa khoa Huy Khoa, Hiệu trưởng
trường THPT Nông Sơn, các Hiệu trưởng cơ sở trường học trên địa bàn huyện, lãnh đạo
UBND các xã và các Trưởng trạm Y tế xã. Qua trao đổi một số nội dung trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; đồng chí Phó Chỉ huy Trưởng Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 kết luận như sau:
I. Đánh giá chung
UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ
cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các ngành, địa phương trong thời gian
qua theo đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 trong tình hình mới, đặc biệt là những cống hiến, nỗ lực không ngừng của đội ngũ y
bác sĩ trong giai đoạn tình hình các ca mắc COVID-19 liên tục tăng so với thời gian
qua. Các địa phương thực hiện tốt Chiến dịch tiêm vắc xin mùa Xuân, chủ động thực
hiện thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại nhà. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương
chưa quản lý tốt công tác thu dung, điều trị COVID-19 tại nhà, công tác xét nghiệm và
truy vết F0, F1 chưa đạt hiệu quả cao.
II. Thời gian đến, để thực hiện tốt mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện; đề nghị các cơ quan, Ban, ngành của
huyện, UBND các xã tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã
- Tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi,
đánh giá sát, đúng tình hình thực tế để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù
hợp, kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tiếp tục thực hiện
nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế tỉnh, UBND/Trung tâm Chỉ huy
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phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh
giác và không hoang mang, mất bình tĩnh trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện phù hợp với điều kiện cụ thể
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bảo vệ an toàn sức
khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, không để dịch bệnh lây lan trong
cộng đồng.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức (nhất là tuyên truyền
lưu động), trên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội (facebook, zalo…) về tình
hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, các trường hợp F0 để truy vết F1, F2 nhằm nâng cao
hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh trong Nhân dân.
- Tiếp tục làm tốt công tác điều trị F0 tại nhà, chăm sóc y tế chu đáo để hạn chế
thấp nhất ca nặng chuyển lên tuyến trên; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị,
chú ý hỗ trợ tư vấn, cấp phát thuốc cho người dân nhiễm COVID-19 thể nhẹ điều trị tại
nhà và thủ tục hành chính khi hoàn thành điều trị.
- Huy động các nguồn nhân lực hỗ trợ trong việc tổ chức tiêm chủng (mời đối
tượng, đón tiếp, nhập liệu…). Người đứng đầu địa phương nào tổ chức tiêm chậm so
với kế hoạch phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
- Tăng cường hơn nữa, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống
dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhất là trong trường học và cơ
sở sản xuất - kinh doanh.
- Rà soát tất cả các nguồn kinh phí để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch
tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Tiếp tục thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa Xuân bảo đảm kịp thời,
chất lượng, an toàn, khoa học.
- Khẩn trương triển khai thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tầng 2 tại
Trung tâm Y tế huyện; có phương án thường trực dự trữ cơ số máu, thuốc, dịch truyền,
oxy y tế, sinh phẩm, vật tư y tế, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu …để sẵn sàng
đáp ứng, đảm bảo tốt công tác điều trị khám chữa bệnh thường quy cũng như công tác
phòng chống dịch khoa học, linh hoạt, đúng quy định, quy trình và đúng với mức độ,
tình trạng của bệnh.
- Hướng dẫn cụ thể việc chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm
COVID-19, nhất là trẻ em và các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng
nhẹ, không gây quá tải cho cơ sở thu dung điều trị của huyện. Đồng thời, khuyến khích
người dân tự mua kít xét nghiệm COVID-19 đúng nơi, đúng chỗ và đảm bảo chất lượng
trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế.
- Hướng dẫn vệ sinh mai táng, hỏa táng theo đúng Thông tư số 21/2021/TT-BYT
ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế một cách cụ thể để các địa phương thực hiện đồng bộ trên
địa bàn huyện theo Hướng dẫn của Sở Y tế tại Hướng dẫn số 487/HĐ-SYT ngày
01/3/2022 về việc xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong.
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- Xây dựng phương án huy động, bổ sung nhân lực y tế hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn huyện, nhất là tại khu thu dung, điều trị của huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền
thông về 5K, vắc xin, các văn bản quy định mới, truyền thông nhận thức thực hiện thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nắm rõ cách xác định, biện pháp
áp dụng đối với F0, F1 theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 416/SYT-NVY
ngày 21/02/2022, Công văn số 321/SYT-NVY ngày 07/02/2022 để thực hiện đảm bảo
theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng thông tin
sai sự thật, xuyên tạc, chống phá về công tác phòng, chống dịch bệnh
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục và
đào tạo trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các
Trường học thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề sức
khỏe khi nhiễm bệnh. Chỉ đạo các cơ sở trường học trên địa bàn huyện có phương án tổ
chức dạy học trực tiếp và dạy trực tuyến cho những học sinh thuộc diện cách ly.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp với các ngành, địa phương liên
quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các chợ, bến xe,
phương tiện giao thông công cộng. Yêu cầu các công ty, xí nghiệp, công trình đang thi
công,… trên địa bàn huyện phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch
trong quá trình tổ chức sản xuất, thi công đúng theo quy định.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Hướng dẫn triển khai hoạt động xử
lý nước thải, chất thải lây nhiễm phát sinh tại các địa điểm, hộ gia đình quản lý, chăm
sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà đúng quy định. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý
rác thải trên địa bàn huyện.
7. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên
theo dõi, nắm bắt thông tin, kiểm tra đột xuất các cơ sở, cá nhân mua bán kit test xét
nghiệm COVID-19 trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua bán nâng giá,
quảng cáo sai quy định dẫn đến gây hoang mang dư luận; đồng thời, công khai rộng rãi
kết quả xử lý cho Nhân dân được biết.
- Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với Tổ Giám sát và Tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng tăng cường theo dõi, quản lý đối với
các trường hợp thực hiện việc cách ly, điều trị tại nhà; quản lý chặt công tác tạm trú,
tạm vắng, nắm chắc địa bàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thường xuyên việc tuần tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện: chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, công dân điều trị tại Khu điều
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trị…đúng quy định và cần đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng đối
tượng, không để xảy ra sai sót và kịp thời.
9. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
của các ngành, địa phương trong công tác thanh, quyết toán mua sắm vật tư y tế phục
vụ phòng, chống dịch trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là chế độ đối với lực lượng
tham gia phục vụ tại khu điều trị và Tổ giám sát tuyên truyền cộng đồng trong việc thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch được kịp thời, đúng quy định.
10. UBND các xã
- Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19” trên địa bàn quản lý. Chủ động triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bảo vệ an
toàn sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết.
- Khẩn trương rà soát, tiếp tục đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc
xin theo đúng quy định; rà soát cụ thể tình hình di biến động dân cư để cập nhật số liệu
chính xác; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện
bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay sau
khi được cung ứng vắc xin.
- Tổ chức vận hành, bố trí lực lượng hỗ trợ và triển khai hiệu quả quản lý điều trị
người mắc COVID-19 tại nhà, cách ly y tế tại nhà.
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động lực lượng thanh niên, phụ nữ
và mọi người dân chung sức đồng lòng, cùng tích cực tham gia thực hiện phòng, chống
dịch COVID-19 tại địa phương. Vận động người dân thực hiện việc cách ly, điều trị tại
nhà đối với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thể nhẹ và không triệu chứng trên cơ
sở giám sát của Trạm Y tế, Tổ Covid cộng đồng và các cơ quan liên quan tại địa
phương để giảm tải tại khu thu dung, điều trị của huyện.
- Tiếp tục thực hiện tốt Nguyên tắc “04 tại chỗ”, chịu trách nhiệm toàn bộ mọi
hoạt động trong công tác phòng, chống dịch và điều trị trên địa bàn mình quản lý.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch
UBND huyện, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- TV Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19;
- UBND các xã;
- CPVP;
- Lưu VT.
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